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Polgármesteri beszámoló 
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamennyi Olvasónkat!
 Indulnak a pályázatok, kezdőd-

nek, illetve megkezdődtek a munká-
latok a földeken. Amennyire lehetett 
ősszel előkészítettük egyes területein-
ket, elvetettük az őszi gabonát. Ezek-
hez a munkálatokhoz kapcsolódóan 
vetőgép, permetezőgép és bálázó gép 
került beszerzésre a mezőgazdasági 
tevékenység bővítése miatt. Sikerült 
egy GEHL típusú 2014-es évjáratú 
multifunkcionális gépet megvenni, 
amely mind az építkezéseken, mind 
a település útjainak karbantartásában 
segítségünkre lesz, ami nagyon elkel, 
látva útjaink állapotát. Ezen a téren 
sajnos van mit tennünk, van mit pó-
tolnunk.

Visszatérve a mezőgazdasági te-
vékenységhez, próbáljuk a település 
elhagyatott, nem művelt, vagy nem 
rendben tartott területeit feltérképez-
ni, rendbe tenni, bérbe venni, meg-
művelni.

Három önkormányzati dolgozó 
kapott „szolgálati kerékpárt”.

 Az újonnan kialakítandó műhe-
lyünk tervezése elindult, a talajme-
chanikai vizsgálatok befejeződtek a 
kijelölt területen, valamint az új mű-
füves focipálya helyén, az új megépü-
lendő műhelynél, és a leendő piacnál 
is.

Tovább folytatódik a sertéstelep bő-
vítése. Ebben az évben új sertésól kerül 

Eredményeink a  
VII. Kinizsi Sportnapról

folyt. a 9. oldalon...

kialakításra, valamint a vágópontra is 
elnyertük a START munkaprogram 
keretében a pályázatot. Terménytároló, 
trágyatároló kerül kialakításra. Daráló, 
keverő gép került beszerzésre, melyre 
egyre nagyobb szükség van a bővülő 
állatállomány takarmányozása miatt. 
A telep bekerítésére is sor kerül az idei 
évben. A tojótyúk állomány megkezdte 
a „termelést”, jelenleg a konyha dolgoz-
za fel a tojásokat. Az állomány további 
bővítését tervezzük. A vágásra kész ser-
tésállomány feldolgozása is zajlik, jelen-
leg a konyha ellátása a feladat. A START 
munkaprogram keretében több mint 
60 embernek tudunk munkát biztosíta-
ni, így valamilyen szinten a megélhetést 
is. Kialakítás alatt van a szőlő ültetvény. 
A fóliákban szépen fejlődik a paprika 
állomány.

folyt. a 2. oldalon...
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Folytatódik a leendő Védőnői 
szolgálat épületének a kialakítása az 
egykori II. számú háziorvosi rendelő 
helyén.

Nyílászáró csere, szigetelés, burko-
latcsere, komplett energetikai csere, 
solar rendszer kialakítása, új feljáró, 
„baba-mama” klubhelyiség is kiala-
kításra kerül. Az Idősek Gondozási 
Központjában a tetőtér beépítése fo-
lyamatban van, szigetelés, válaszfalak 
kialakítása, mosó, vasaló, öltöző, szá-
rító, szociális helyiségek kialakítása 
történik.

...folyt. az 1. oldalról

Megtörtént a Könyvtár nyílászáróinak a cseréje. Pályá-
zatot nyertünk az Önkormányzat tulajdonában és kezelé-
sében lévő épületek rendbetételére, felújítására, melyek-
nek felmérése folyamatban van.

A Sport út hamarosan közvilágítással lesz ellátva. 
Megkezdődött a meglévő sportpálya locsolórendsze-
rének a kiépítése, puffer tartály került beszerzésre. 
Csapataink helytállnak a bajnokságban. Megérkezett 
az új felszerelés az összes korosztálynak. Gőzerővel 
működik a konditerem, a tervek szerint itt is bővítés-
re kerül sor.

Megtörtént a Polgármesteri Hivatalnál a szerver csere, 
hamarosan új gépek (számítógépek) kerülnek beszerzésre, 
új levelező rendszert kap a Hivatal az egyik nagyvállalko-
zónktól.

Folytatódik az irattár rendbetétele, új polcok készültek 

és remélhetőleg száraz, rendezett helyen rendben lesz vég-
re az irattárunk is.

A csatorna beruházással kapcsolatban tárgyalások foly-
tak a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat kö-
zött, kéréseinket tolmácsoltuk, illetve újabb igényeinket 
fogalmaztuk meg az új település rendezési terv változásai-
nak tükrében. Jelenleg folynak az eljárások.

Folyamatban van a 2017-es tápiószőlősi Kalendárium 
szerkesztése. Kiadását évente tervezzük, így lehetősége 
van mindenkinek, aki kimaradt az első kiadásból, hogy 
visszaemlékezéseit, történeteit az olvasókkal megossza. 
Folyamatosan, kéthavonta megjelentetjük újságunkat, 
melyben a lakosságnak is lehetősége van hirdetni.

Elfogadta az idei év költségvetését a Képviselő-testület. 
Jelentősen megnőtt a keret, ennek megfelelően nagyon 
sok feladat is keletkezett.

Lezajlott a március 15-ei ünnepség, az iskolások köz-
reműködésével méltóképpen megemlékeztünk szabad-
ságharcunkról, azok hőseiről, áldozatairól. Köszönjük a 
felkészítőknek és a szereplőknek. A településünkön elhe-
lyezkedő Bagolyvár Birtokon sikeres nyílt nap került meg-
rendezésre, közel félezer látogatóval. A Húsvét, a locsolko-
dás után következő rendezvényünk a Majális lesz, melyet 
megelőzően a Sport úton április 22-én faültetés lesz tár-
sadalmi munkában. Kérünk mindenkit, aki részt szeretne 
venni az Balogné Oláh Johannának jelezze ezt.

Lezajlott az eboltás, sajnos az összeírt ebek töredéke ke-
rült beoltásra, melyet szintén rendezni szeretnénk. Min-
den lakost szeretettel várunk a faültetésre, Majálisra.

dr. Szoboszlay Árpád
polgármester 
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 17-én rendes ülését tartotta. Elsőként 

elfogadásra került a 2016. évi rendezvénynaptár az alábbiak szerint:
2016. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR TÁPIÓSZŐLŐS

Hónap Nap Esemény Helyszín Időpont
Március 11. Március 15-i ünnepség Faluház 17.00

12. Nyitott Tenyér Egyesület - gyűjtés Faluház

13. Nyitott Tenyér Egyesület - osztás Faluház

19. Nemzetiségi Önkormányzat kézműves játszóháza Faluház 10.00-16.00

26. Nyílt nap Bagolyvár Birtok

Április 16. Óvodai Bál-SZMK Központi Konyha Ebédlője

22. A Föld Napja alkalmából faültetés Sport út

30. Koncert a majális alkalmából Faluház

Május 15. Abonyi Fúvósok fellépése Idősek Gondozási Központja

28. Gyereknap a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Faluház

Június 4. Koszorúzás Trianoni Emlékmű

4. A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda óvodai ballagása Óvoda

11. A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda iskolai ballagása Általános Iskola

Július 2. Tápiómenti Nyugdíjas Találkozó Faluház 10.00

4-től-8-ig Református Egyház tábor Faluház Faluház

8. Búzásbesenyőbe kirándulás Búzásbesenyő

9-től- 16-ig Református Egyház Ifjúsági Tábor Faluház

30. ? Éjszakai foci Sportpálya

Augusztus 1-től- 5-ig Nyitott Tenyér Egyesület Kézműves Tábor Faluház

13. Retro Batyus Bál-SZMK Faluház

19. Nemzetközi Tánc Találkozó-HALESZ Tánc Egyesület Faluház

20. Koszorúzás Szent István szobor

27. XX. Tápiószőlősi Lovas nap Annus tanyai gyep 10.00-

Szeptember 10-11. Tápió Feszt Nagykáta

30. Falunap Sportpálya

Október 1. Falunap Sportpálya

21. Október 23-i megemlékezés és fáklyás felvonulás Faluház 18.00

November 5. Nyitott Tenyér Egyesület gyűjtés Faluház

6. Nyitott Tenyér Egyesület osztás Faluház

26. Barátság Nyugdíjas Klub évzáró Faluház

December 3. Ünnepi Fények felkapcsolása Hivatal előtti tér 17.00

4. A 2017. évi Tápiószőlősi Kalendárium bemutatása Faluház 15.00

10. Karácsonyi vásár és játszóház Faluház 10.00-16.00

16. Évzáró vacsora az önkormányzat dolgozóinak Központi Konyha Ebédlője 18.00

17. Községi Karácsonyi Ünnepség Faluház 14.00

18. Adventi Hangverseny Római katolikus templom 17.00

31. Szilveszteri Bál-SZMK Központi Konyha Ebédlője

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Ferenczy Múzeum Blaskovich Múzeumával kötendő megállapodást, mely szerint a 
2016. évben a tápiószelei közgyűjtemény múzeumpedagógiai kínálatából a tápiószőlősi általános iskola hatfélét igénybe 
vesz bruttó 90.000.- Ft összegben, mely költség megfizetését Tápiószőlős Község Önkormányzata vállalja.

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete részére 50.000.- Ft támogatás, az Eurázsia Kincsei Egyesület (2769 
Tápiószőlős, Tulipán út 33.) részére pedig 25.000.- Ft támogatás került megszavazásra, utóbbi Egyesület a 2016. február 
26-27-én a Ceglédi Református Nagytemplom Gyülekezeti Házában tartott Wass Albert felolvasó maraton szervezésé-
hez kérte az Önkormányzat segítségét.
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Jogszabályi előírás alapján pályázat került kiírásra az Idősek Gondozási Központja intézményvezetői beosztására, 
mivel a jelenlegi intézményvezető 5 év határozott időtartamra szóló magasabb vezetői megbízása 2016. május 31-én le-
jár. A pályázati felhívás 2016. április 9-én került publikálásra a KÖZIGÁLLÁS-on, illetve olvasható a www.tapioszolos.
hu honlapon is, a pályázatok benyújtási határideje 2016. május 8.

Következő ülését 2016. március 9-én tartotta a Képviselő-testület. Az első napirendi pont keretében az 1/2016. 
(III.10.) önkormányzati rendelettel elfogadásra került az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 602.333 e/Ft bevételi 
és 602.333 e/Ft kiadási főösszeggel. (A rendelet és mellékletei nagy terjedelmük miatt az önkormányzati honlapon olvas-
hatóak.)

Ezt követően „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalommentes elhelyezése” című 
felhívásra érkezett pályázatok elbírálása következett. Kovács Sándor tápiószelei egyéni vállalkozó, a tápiószelei Lázár és 
Neje Kft., valamint a tápiószőlősi FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. nyújtott be pályázatot. A Képviselő-testület megál-
lapította, hogy a beérkezett pályázatok közül a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. által benyújtott ajánlat (a közszolgál-
tatás díja: nettó 616.- Ft alapdíj + 434.- Ft ürítési díj, összesen: 1.050.- Ft/m3) a legkedvezőbb.

Ennek megfelelően a Képviselő-testület a legkedvezőbb feltételeket nyújtó FERZOL Lemezmegmunkáló Kft-t ön-
kormányzati rendeletben közszolgáltatóként fogja kijelölni, vele közszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést köt, be-
fogadó szennyvíztelepként a ceglédi 1634. hrsz.-on található ceglédi szennyvíztisztító telepet jelöli ki.

Döntés született az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról, valamint arról, hogy az Önkormány-
zat pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámon megjelent felhívásra (településképet meghatározó épületek külső 
felújítása, energetikai korszerűsítés), a felhívásban foglalt 1. és 2. célterület esetében megvalósítható tevékenységekre.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honlapon 
vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika
jegyző 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Tápiószőlős községben

2016. május 11-13-ig 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
 A vizsgálat ideje:

Május 11. Szerda: 8.00-tól - 18.00-ig
Május 12. Csütörtök: 8.00-tól - 18.00-ig

Május 13. Péntek 8.00-tól - 18.00-ig

A tüdőszűrés helye:  
Védőnői Szolgálat (Tápiószőlős, Kossuth L. út 85.)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az OEP 

által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat 

szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási 
törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát,  
TB kártyáját, illetve az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Polgármesteri Hivatal
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Magánszemélyek  
kommunális adója

Tisztelt Lakosság!
Tapasztalataink szerint az elmúlt időszakban fel-

élénkült az ingatlanpiac településünkön. Ezzel kap-
csolatosan felhívnám mindenki figyelmét, hogy 
amennyiben ingatlanát eladta, vagy ingatlant vá-
sárolt Tápiószőlősön, azt be kell jelenteni a helyi 
adócsoportnál is. Hivatalunk nem kap értesítést sem 
a Földhivataltól, sem más hatóságtól az ingatlan tulaj-
doni viszonyainak megváltozásáról, azt az ügyfélnek 
kötelessége bejelenteni hatóságunknak.

Kérem, legyenek erre figyelemmel a későbbi kel-
lemetlenségek elkerülése érdekében. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy év elején az adó kivetése után esz-
mélnek az ügyfelek, hogy ők már eladták az ingatla-
nukat, mégis ők kapták meg a kommunális adó csek-
ket.

Ezzel kapcsolatosan arról is szeretném Önöket tá-
jékoztatni, hogy a jogszabály értelmében az idei év-
ben eladott ingatlan után még az eladó köteles a tel-
jes évi adót megfizetni, az új tulajdonosnak jövő év 
január 1-jétől keletkezik az adófizetési kötelezettsége.

Kérem fentiek tudomásul vételét és az együttmű-
ködésüket!

Abonyi Aranka

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az elmúlt évek adatai alapján a 

2015/2016. évi fűtési szezonban meg-
nőtt a kéménytüzek száma a szilárdtü-
zelésű tüzelőberendezést használó la-
kóingatlanokban. Ennek fő oka a nem 
megfelelő tüzelőanyag használata és a 
kémények karbantartásának hiánya. 
A fűtési költség csökkentése érdeké-
ben sokan tüzelőberendezéseikben 
égetik el a háztartási hulladékot, mely 
azonban nem csak jogszabályba ütkö-
zik, de környezetszennyező, egészség-
károsító és a kéményekben életveszé-
lyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését 
a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a ren-
delet alapján háztartási tüzelőberen-
dezésben kizárólag a papírhulladék 
és veszélyesnek nem minősülő, keze-
letlen, száraz fahulladék égethető el. 
Az előírások megsértőivel szemben a 
környezetvédelmi hatóság eljárást in-
dít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével 
füstgáz, korom, hamu és salak kelet-
kezik. Az égés során olyan mérgező 
összetevők szabadulnak fel, illetve 
olyan kémiai reakciók indulhatnak 

be, amelyek új mérgező vegyülete-
ket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk 
esetén beépülnek a környező talaj-
ba, növényzetbe, élővizekbe, és eze-
ket a mérgező anyagokat lélegzik be 
a környezetében élő emberek is. A 
műanyag, gumi, egyéb kőolajszár-
mazék alapanyagú hulladék, festék-
kel, vegyi anyagokkal kezelt fa és 
egyéb hulladékok elégetésekor kelet-
kezett égéstermék emberi szervezetbe 
jutása légzőszervi megbetegedések-
hez vezethet, elősegíti a rosszindulatú 
betegségek kialakulását, a nehézféme-
ket tartalmazó por károsíthatja a ve-
séket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- 
és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen 
állnak vissza vegyestüzelésre, ill. épí-
tenek be kiegészítő fűtésként kandal-
lókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok 
használata során korom- és kátrány-
lerakódás képződik a kéményekben, 
a nem megfelelő tüzelőanyag haszná-
lata pedig megnöveli ezen lerakódás 
mértékét, mely az égéstermék-elve-
zető belső keresztmetszetének szű-
külését okozza. A kémény leszűkült 
keresztmetszete több veszélyt is hor-

doz magában: a tüzelőberendezés 
nem kap elég levegő-utánpótlást a 
működéséhez, ezért szívóhatás ala-
kul ki a kéményben és az égéstermék 
a tüzelőberendezésen keresztül visz-
szaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve 
szén-monoxid mérgezést okozva ez-
zel. A kéményben lévő nagymértékű 
korom és kátránylerakódás egy in-
tenzív fűtés esetén a nagy külső- és 
belső hőmérséklet különbség hatásá-
ra belobbanhat, kéménytüzet okozva 
ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy 
kitorkollásán kinyúló lángnyelvek 
könnyen átterjedhetnek a lakóépület 
éghető anyagú épületszerkezeteire, a 
környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával 
való tüzelés a megspórolt fűtési költ-
ségekkel szemben sokkal nagyobb 
kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, 
károsítja az egészséget, veszélyezteti 
az anyagi javakat és az emberi életet 
is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy a légszennye-
zés, a szén-monoxid-mérgezés és a 
kéménytüzek elkerülése érdekében 
mindenki csak a tüzelőberendezésé-
nek megfelelő tüzelőanyagot hasz-
náljon, és biztosítsa a kéményseprők 
részre a kémények rendszeres ellenőr-
zését, tisztítását!

Tisztelt Tagunk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai számára 
a 2016. évi tagdíjbevallási időszak 2016. június 1-től 2016. jú nius 30-ig tart. Ké-
sőbbi bevallásra csak pótdíj befizetése mellett, 2016. július 31-ig lesz lehetőség.

A kamara e-lrodájába regisztráció után, egyedi azonosító és jelszó megadásával lép-
het be, ezt követően tudja szerkeszteni személyes nyilvántartási adatait, készítheti el 
bevallását, intézhet ügyeket, illetve válthat üzenetet a kamara ügyintéző kollégáival.

Amennyiben falugazdászaink segítségét venné igénybe a bevalláshoz, akkor 
kérjük, hogy keresse kollégáinkat az Önhöz legközelebb eső fa lugazdász irodá-
ban (elérhetőségük megtalálható a kamara honlapján).

További információkkal készséggel áll rendelkezésére ügyfélszolgála-
tunk, ahol tájékoztatást kaphat folyamatosan bővülő szolgáltatásainkról is  
(ugyfelszolgalat@nak.hu; +36 1 802 6100).
Tisztelettel,

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A tagdíj befizetésének határideje: 2016. július 31.
A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan,  

a NAK e-Irodáján keresztül tehető meg (www.nak.hu)
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SZABADTÉRI TŰZGYŰJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS  
2015. március 5-től hatályos szabályozás

BELTERÜLETEN:
Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló 

növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik. Jogszabálynak számít az önkor-
mányzati rendelet is, ennek értelmében:

– Amennyiben, valamelyik településen konkrét időpont 
meg van határozva az égetésre, akkor abban az idő-
pontban, azokkal a feltételekkel az égetés engedélyezett, 
(önkormányzatok égetésre vonatkozó hatályos rendele-
tei az önkormányzatok honlapján fellelhetően).

– Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó 
szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:
Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés 

végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL. (tűzvédelmi hatóság 
Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás illetékességi területén: 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.)

Feltételei:
– Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű 

eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett idő-
pontját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell 
benyújtani írásban (postán, e- mailen, faxon, személye-
sen)

– Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy hely-

rajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének 

időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és cí-

mét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására terve-

zett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének 

megakadályozására készenlétben tartott eszközök 
felsorolását.

– A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon 
belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedé-
lyező határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az 
abban meghatározott feltételek betartásával elkezdeni.

– A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konk-
rét mintához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak 
mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőte-
rületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres 
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a 
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és köz-
út menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
– 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról 225. § - 228. § 
– önkormányzatok rendeletei (melyek az adott önkormány-

zat honlapján fellelhetőek)

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló 

növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüg gésben és a 
belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédel-
mi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a 
tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdono-
sa, használója köteles a területet éghető hulla déktól és további 
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az 
önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédel mi szerv vezetője 
által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban 
történő észlelése céljából térí tésmentesen igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűz-
védelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy hely-

rajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének 

időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, 

mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására terve-

zett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének 

megakadályozására készenlétben tartott eszközök 
felsorolá sát.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját meg-
előző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűz védelmi 
hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől szá-
mított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, 
és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befe jezték, azt 
azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környeze-
tére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át 
kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak 
szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő fel-

gyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok 
hasz nálhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíte-
ni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés 
megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben kö-
rül kell szántani, és az adott területen az apró vadban 
okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell 
végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi 
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 Tűzgyújtás belterületen
 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószőlős 

belterületén, Tápiószőlős Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a tűzgyújtás helyi szabályairól szó-
ló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete alapján az 
avar és kerti hulladék égetése, a tűzvédelmi szabályok és 
az önkormányzati rendeletben szereplő előírások betar-
tása mellett egész évben hétfőtől szombatig engedélye-
zett.  Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hul-
ladékot (PVC, gumi, petpalackok, vegyszer, festék, stb.).

Vasárnap és ünnepnapokon avart és kerti hulladékot 
égetni tilos!

Felhívom a figyelmet, hogy hatóság által elrendelt álta-
lános tűzgyújtási tilalom alól az önkormányzati rendelet 
nem ad felmentést, tehát ennek elrendelése esetén belte-
rületen sem engedélyezett a tűzgyújtás.

Együttműködésüket köszönöm!
Tóthné Szombati Erika jegyző

Tisztelt Őstermelők!
A területalapú-támogatás igénylésével kapcsolatban 

az alábbiakról tájékoztatok minden érintettet.
2016. április 15-étől indul a területalapú kérelmek be-

adása. A tápiószőlősi őstermelők előzetes időpont egyez-
tetés céljából az alábbi telefonszámokat hívhatják április 
11. hétfőtől kezdődően:

+36-20/242-65-62 
+36-30/387-08-94

Szíveskedjenek a földhasználati lapokat magukkal 
hozni, ezen kívül az MVH regisztrációs számot (ügyfél 
azonosító) és jelszót, illetve a tervezett vagy már bevetés-
re került földterületek pontos területét (100m2 +/- elté-
réssel) felmérni.

2016. április 11-e és május 17-e között az őstermelői 
igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés szünetel.

Dudás László falugazdász

adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védő-
sávot kell szántás sal biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan 
végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után le-
het a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszám-
mal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy 
jelen létéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort 
ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányí-
tott égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében 
a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelő je köteles 
a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter 
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védő-
sávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tar-
tani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapot-
ban tartásról a védősávval érintett terület tulaj donosa, kez-
elője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
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TELJESÍTETTÜNK…
Az Országos kompetenciamérés, 

immár több mint egy évtizedes múlt-
ra tekint vissza, és mára a magyar 
köznevelési rendszer szerves részévé 
vált. A minden év május utolsó szer-
dáján megírt szövegértés- és matema-
tikatesztek, a hozzájuk kapcsolódó 
háttérkérdőívek és az ezek alapján ké-
szült iskolajelentések egyre ismerteb-
bek az iskolák, a tanárok, a tanulók és 
a szülők körében is. 

A mérés elsődleges célja, hogy 
minden iskola számára biztosítsa azo-
kat az objektív mutatókat, amelyek 
segítik intézmények önértékelését, a 
fejlesztési irányok kijelölését. Intéz-
ményünkben igyekszünk a mérés ér-
tékelését helyén kezelni, a megfelelő 
következtetések levonásával a felada-
tokat kijelölni.

Mit mér a teszt? A kompetencia, la-
tin eredetű szó, alkalmasságot, ügyes-
séget, olyan általános képességet je-

lent, amely a tudáson, a tapasztaláson 
alapszik.

2001 óta matematika és szövegér-
tés teszteket oldanak meg a tanulók, 
6. és 8. évfolyamon.

Iskolánk 2015-ös tanévének ered-
ményeiről kívánunk értékelést adni 
most. 
– Örömünkre szolgál, hogy minden 

mérési ponton az országos átlag-
nak megfelelően teljesítettek tanu-
lóink, mindkét területen.

– Örömünkre szolgál, hogy a 6. évfo-
lyam tanulóinak eredménye a köz-
ségek, és közepes nagyságú köz-
ségek viszonyításában az országos 
átlag felett jelent meg.

– Örömünkre szolgál, hogy a kör-
nyékünk /Ceglédi járás és a Tá-
pió-vidék/ iskoláinak eredményei 
között, az élen helyezkedünk el.
A tapasztalataink alapján, vala-

mennyi nevelő és tanuló számára 

kiemelt feladat a szövegértő olvasás 
szintjének emelése.

A mérésben részt vevő tanulók 
egyéni elemzését meg lehet tekinte-
ni az Oktatási Hivatal honlapján. A 
tanulói jelentések megtekintéséhez 
a tanulónak a mérés napján kiosz-
tott egyedi mérési azonosítójára van 
szükség.

A mérés napján a tanulók Tanulói 
kérdőíveket visznek haza, melyek 
kitöltéséhez kérjük a Tisztelt Szülők 
együttműködését e tanév során is. 

A háttér kérdőív kérdéseit illetve az 
adott válaszokat intézményünk peda-
gógusai nem ismerik. Mi az értékelési 
jelentésekben megfogalmazott ösz-
szegzéseket ismerjük meg.

A múlt tanévtől elindult az idegen 
nyelvi kompetencia szintjeinek mé-
rése is, ugyan ezen évfolyamokon, és 
ugyan ilyen módon. A mérés rend-
szerének kialakítása folyamatban van.

A Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola

nevelőtestülete

Eredményeink a VII. Kinizsi Sportnapról
A tavaszi szünet utáni első napon, iskolánk nyolc diák-

jával, az Abony városában megrendezésre kerülő, városi 
sportnapon képviseltük intézményünket. A környék több 
településéről érkeztek versenyzők, hogy összemérhessék 
erejüket. A Tápiószőlősi tagintézmény tanulói két sport-
ágban jeleskedtek. Az 1000 méteres városi futóversenyen, 
Szabó István, nyolcadik osztályos diákunk, harmadik he-
lyezést ért el. 

A kispályás labdarúgótornán is kiállhattunk egy erős 
csapattal, melynek tagjai: Árpás Tamás, Bartusz Mihály, 
„Kis” Gál Róbert, Lázók Dániel, Nagy Gergő, Réczi Ádám, 
és Sárvári Zsolt voltak. Nyolc csapat indult, két csoport-
ban lebonyolítva. A mérkőzéseken a kispályás labdarúgás 
szabályai voltak érvényesek. A csoportból az első 2 helye-
zett jutott az elődöntőbe.

Legelőször a Gyulai csapatával kezdte a sort a csapa-
tunk, ahol sajnos 3-1-re kikaptunk. Második mérkőzést 
a Somogyi iskola III. csapatával játszották a fiúk, amelyet 
végig uraltak és 5-1-re sikerült megnyerniük. A sort a So-
mogyi I. csapatával folytatták, ahol ismét bravúroztak és 
4-2-re ismét felülkerekedtek. A pontjaik szerint bejutott 
az elődöntőbe a csapatunk, ahol a Somogyi II. csapatával 
csaptak össze. Mivel a rendes játékidőben 1-1 lett az ered-
mény, ezért a végeredményt hetesekkel döntötték el. A mi 
kapunkba ekkor, Réczi Ádám állt, aki két lövést biztosan 

kivédett, de sajnos a harmadikat már nem tudta, és így a 
Somogyi II. csapata vihette haza a bronzérmet. 

Összességében úgy érzem, a fiúk a lehető legjobban tel-
jesítettek és eredményeikkel iskolánk hírnevét növelték. 

Birkózás
2016. január 31-én, diák kötöttfogású és gyermek sza-

badfogású centrum versenyen vettek részt iskolánk tanu-
lói Nyársapáton, ahol a következő eredményeket érték el:
Leány:
40 kg  2. helyezett Várszegi Vivien
45kg 1. helyezett Józsa Viktória
 2. helyezett Józsa Evelin
Diák II. :
35 kg 3. helyezett Bujáki Attila
38 kg 5. helyezett Pap Balázs
Diák I.:
46 kg 2. helyezett Kovács Dávid
85 kg 1. helyezett Berki Márk

2016. március 19-én Pestszentimre Sportkastélyában 
rendezték az évi országos női diákolimpia döntőjét, ahol 
iskolánk két tanulója Józsa Evelin (49kg) és Várszegi Vivi-
en (40kg), mind a ketten ötödik helyezést értek el. 

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. • E-mail: tapioszolos.jegyzo@gmail.com

Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád, Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.  
VTSZ: 4902 • Készült: 1100 példányban.  

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele

...folyt. az 1. oldalról
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Tisztelt VÉRADÓK!
Tápiószőlősön 2016. március 29-én véradás volt, mely-

nek során igen szép számmal jelentek meg az önkéntes vé-
radóink (52 fő). Ezúton szeretném megköszönni azoknak, 
akik ezen a napon vért adtak. Köszönöm az önzetlen se-
gítségüket! Külön szeretném megköszönni azon munka-
helyi vezetők együttműködését, akik dolgozóikat a mun-
kaidő alatt elengedték!

A következő véradás időpontja:  
2016. augusztus 23. (kedd)

Remélem, a továbbiakban is számíthatunk a véradóink 
megjelenésére! 

Lesták Pálné, 
véradó-szervező 

KÖSZÖNET
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Pol-

gármester Úrnak, a Képviselő-testületnek, az Önkor-
mányzatnak, hogy hosszú évek után új kerékpárt kap-
tam, mely nagyban megkönnyíti a munkámat.

Bata Károlyné 
hivatali kézbesítő

• Dömök Janka Szandra 2016.03.01.
• Veil Bence Olivér 2016.03.08.

Gratulálunk, jó egészséget kívánuk!

Anyakönyvi hírek

ÚJSZÜLÖTTEK

• Lévai Istvánné /Nagy Mária/ (1947 – 2016)
• Bori Sándorné /Mozsár Erzsébet/ (1936 – 2016)
• Lukács Sándorné /Dúr Mária/ (1924 – 2016) 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

TANKÓ-WALTER ÉS 
TÁRSA KEGYELETI KFT.
 Teljes körű temetkezési szolgáltatás 

Helyi képviselőnk:
KÉZÉRNÉ BORSIK ERIKA 

 06-20/973-37-89
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 54.

ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL


További elérhetőség:
Gömöri Júlia  

06-20/394-26-01

Központi iroda: 
2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.

TÖBB BIZTOSÍTÓ 
SZOLGÁLTATÁSA EGY HELYEN!
 

Szolgáltatásaink: 
– élet,-  betegség,- és  balesetbiztosítások
– nyugdijcélú megtakaritások  államilag támogatott 

20 %-os adójóváirással
– kegyeleti  biztosítások
– nyugdij,- és egészségpénztári belépések
– lakásbiztosítások 
–	 gépjármű	biztosítások
–	 vállalkozói	vagyon,-	és	felelősségbiztosítások
– utasbiztosítások
– fundamenta lakástakarékpénztár
– egyedi biztosítási igények kidolgozása
– kárügyek intézésében segítségnyújtás
 
Továbbra is szeretettel várom Kedves Ügyfeleimet, hogy 
segítségemmel	mindenki	számára	a	legkedvezőbb	biz-
tosítási védelmet megtaláljuk, mely egy esetleges tragé-
dia esetén enyhíti Ön és Szerettei anyagi terheit.
 

VANKÓ ÉVA  
a  V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa    

 
Tel.: 06-53/387-372        06-30-359-5006

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tudatom  Tápiószőlős Tisztelt Lakosságával, 

hogy 2015. évben Fiatal Gazda Pályázatot nyertem, 
melynek keretein belül mezőgazdasági szolgáltatást 

végzek, mint egyéni vállalkozó.
 Elérhetőségem:  
06 20 366 2949

 Tisztelettel: 
ifj. Hegedűs Sándor

A Polgárőrség helyes telefonszáma: 

06-30/621 -3265
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Holló és Társa Kft.
Temetkezési Szolgálat

Teljes köru temetkezési szolgáltatás!

CEGLÉD, Pesti út 15.
Tel.: 53/317-662 Fax: 53/500-125

Mobil: 06-20/9417-758

TÁPIÓSZŐLŐS, Dózsa György út 1.
Alföldi Józsefné, Tel.: 53/385-331

„Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban” 
ÉLHAJLÍTÓK

CNC GÉPKEZELŐK
HEGESZTŐK, PONTHEGESZTŐK

LEMUNKÁLÓK
PORFESTŐK

TARGONCAVEZETŐK
SZERSZÁMKÉSZÍTŐK

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOSOK
MINŐSÉGELLENŐRÖK

BETANÍTOTT MUNKÁSOK
KERTÉSZEK

CSOMAGOLÁS TERVEZŐK
MŰSZAKVEZETŐK 

FIGYELEM!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését,  
kérjük küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével a Munkaügyi Osztályunkra.

További információk: www.ferzol.hu

Elérhetőségeink:  
allas@ferzol.hu, FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15, Telefon - 06-53/585-080*23-as mellék

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

– Szeretne biztos munkahelyet egy dinamikusan fejlődő vállalatnál?

– Elege van a bejelentés nélküli munkahelyekből?

– Szabályozott, törvényes munkajogi környezetben kíván dolgozni?

– Elege van a rendezetlen és szervezetlen munkakörülményekből?

– Szeretne rendezett, tiszta környezetben, korszerű üzemcsarnokban 
dolgozni?

– Elege van a hosszú és költséges ingázásokból?

– Szeretne lakhelyéhez közel, akár céges busszal munkába járni?

– Elege van a beteljesítetlen és bizonytalan ígéretekből?

– Szeretné, ha megbecsülnék és elismernék munkáját?

– Szeretne Cafeteria juttatásokat is a fizetése mellé?

– Szeretné, ha a kimagasló teljesítményét magasabb juttatással ismernék el?

HA IGEN, AKKOR LEGYEN A MUNKATÁRSUNK ÉS DOLGOZZON TÁPIÓSZŐLŐSÖN A FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ Kft-NÉL!
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat valamint a lakossági szennyvíz szállítás közszolgál-

tatást igénybe vevőket, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését a FERZOL 
Kft. látja el Tápiószőlős és közigazgatási területén, mint közszolgáltató 2016. május 1-től.

Szippantás megrendelése a  

06-30-474-9794  
telefonszámon, hétköznapokon 7-15:30 óra között.

Szippantás díja:  
1050,- Ft + 284 Ft ÁFA/m3, azaz 1334,- Ft/m3

A bejelentett lakossági és közüzemi igényeket, a bejelentés sorrendjében, 3 munkanapon belül (szol-
gáltatást kérővel egyeztetetten) elégíti ki. Vasárnap és állami ünnepek munkaszüneti napokat jelentenek. 
Közszolgáltató a rendkívüli szolgáltatási igényeket is teljesíti. Mindezért igény esetén Közszolgáltató kü-
lön díjat jogosult felszámítani.

Gazdálkodó szervezetek és intézmények gazdasági tevékenységéből származó szennyvizeinek elszál-
lítását és ártalmatlanítását külön szerződés keretében, a szerződésben rögzített feltételek szerint végzi el 
a FERZOL Kft.

Tápiószőlős Önkormányzata

„Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban” 

Targoncavezetők, raktári dolgozók figyelem!
– Szeretne egy rendezett és biztos munkahelyet egy dinamikusan fejlődő vállalatnál, szabályozott, törvényes munkajogi környezetben?

– Szeretne a lakhelyéhez közel, akár céges busszal munkába járni?

– Jól jönne a béren kívüli juttatás és a teljesítmény díjazása is a fizetése mellé?

– Ha csak régi típusú targoncás jogosítványa van, szeretné elvégezni a legújabb OKJ-s targoncavezetői tanfolyamot és sikeres 
vizsgát tenni munkaidőben a leendő munkahelyén?

HA IGEN, AKKOR LEGYEN A MUNKATÁRSUNK ÉS DOLGOZZON TÁPIÓSZŐLŐSÖN A FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ Kft-NÉL!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését,  
kérjük küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével a Munkaügyi Osztályunkra.

További információk: www.ferzol.hu

Elérhetőségeink:  
allas@ferzol.hu, FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15, Telefon - 06-53/585-080*23-as mellék

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FELADATKÖR:
– Anyagmozgatás
– Áruátvétel, áru összekészítés
– Leltározás
– Raktári rend fenntartása

ELVÁRÁSOK:
– Targoncavezetői gyakorlat
– Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
– Három műszak vállalása
– Pontos és precíz munkavégzés
– Önállóság, terhelhetőség

ELŐNYT JELENT:
– érvényes targoncavezetői engedély
– raktári tapasztalat
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Anyáknapi akciós hétvége a 
Zöldfa Ötlettárban!

Látogasson el hozzánk!
Április 29 - május 1. között gyere el hozzánk! Ne feledkezz meg 

ezen a hétvégén a virágokról és az édesanyákról.

Nézelődtél már nálunk? 
Nagy választékban kínálunk:

- csokrokat
- élővirágot

- cserepes növényeket
- muskátlikat 350Ft/db-tól

- egynyári virágokat 80 Ft/db-tól
- ámpolnás növényeket  700 Ft/db-tól

- dézsás növényeket
- virágföldet

- selyemvirágokat  
- dekorációs kellékeket

- gyertyákat

Ne feledd, olcsó árakkal és nagy 
választékkal várunk benneteket!

Az anyák napi hétvégén este  
18:00 óráig várunk minden nap. 

Vasárnap is nyitva vagyunk, 
várunk szeretettel!

Ne feledkezz, meg a ballagókról sem,  
rendelj előre!

Nyitva: 
Hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig
Szombaton: 8.00-12.00 óráig
Vasárnap 8.00-11.00 óráig 

Kézérné Borsik Erika  

06 201 97 33 789


